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Yardýma ve bakýma muhtaç duruma
gelmeden önce bilgi edinmelisiniz!
Birçok kiþi bakýma muhtaç olduklarýnda,
sahip olduklarý imkanlarýný ve sigortalý
olduklarýný bilmemekteler.
Oysa ki 1995 yýlýndan beri Almanya’da
ikamet eden hemen hemen herkes bakým
sigortasýna sahiptir.
Yani bakýma muhtaç duruma geldiðinizde,
hizmetlerden yararlanmak hakkýna
sahipsiniz.
Bundan dolayý bu konu ile ilgili önemli
bilgileri sizin için bir araya getirdik. Siz veya
yakýnlarýnýz bakýma muhtaç olduklarý
zaman, aþaðýdaki bilgiler doðru adým
atmanýza yardýmcý olacaktýr.
Bakým sigortam var mý?
Hastalýk sigortalarý, bakým hizmetlerini
verebilmek için kendi bünyelerinde bir
bakým sigortasý birimi kurdular. Yasal bir
hastalýk sigortasýna (örneðin AOK´ya veya
iþletmenin hastalýk sigortasýna) üye iseniz,
ayný zamanda bu sigorta çerçevesinde bir
bakým sigortasýna da sahipsiniz. Ama bu
sigortadan faydalanabilmek için, son 10 yýl
içerisinde en az 5 yýl sigorta aidatý ödemiþ
olmanýz gerekir. Ayný sigorta üzerinden
aileniz (örneðin eþiniz veya çocuklarýnýz)
bakýma muhtaç olduðunda, sizinle birlikte
sigortalýdýr.

Eðer bir bakým sigortasýnda sigortalý
deðilseniz bile, bakýma muhtaç olduðunuz
vakit yardým alabilirsiniz. Sizin ve
akrabalarýnýzýn maddi imkanlarý, bakým
masraflarýný karþýlamaya yeterli deðil ise,
masraflarý “Sosyal Hizmetler Dairesi”
üstlenir. Lütfen bu durumda oturduðunuz
bölgenin sosyal merkezine baþvurunuz.
Bu olanak, henüz bakým sigortanýz
çerçevesinde hizmetten yararlanabilecek
duruma gelmemiþ olsanýz da geçerlidir.
Hangi durumda bakým sigortasýndan
faydalanabilirim?
Bakýma muhtaç duruma geldiðinizde,
bakým sigortasýndan faydalanabilirsiniz. Bu
durumun tespiti için yasal belirlemeler
vardýr. Bu belirlemelere göre kimin hizmet
almaya hak kazandýðý tespit edilir. Yasalara
göre aþaðýda belirtilen kiþiler bakýma
muhtaç sayýlýr:
Fiziksel
Fiziksel, zihinsel veya ruhsal bir
hastalýða sahip olan veya sakat
olanlar.
Günlük olaðan ve sürekli
tekrarlanan iþlerde yardýma muhtaç
olanlar.
Bu halin önemli derecede veya
büyük ölçüde olmasý ve sürekli (en
az 6 ay) olmasý durumunda, kiþiler
yardýma muhtaç sayýlýr.

Bakým sigortasý hizmeti, vatandaþlýðýnýza
baðlý deðildir ve oturma müsaadenizi
olumsuz etkilemez.
Yurtdýþýna seyahate çýktýðýnýzda, bakým
sigortasý ile ilgili düzenlemeleri ve bilgileri
bakým sigortanýzdan edinebilirsiniz.

Hangi hizmet türleri mevcuttur?
Bakým sigortasý, bakým esnasýnda gerekli
olan yardýmýn sadece bir kýsmýný karþýlar ve
her þeyi ödeyen bir sigorta deðildir.
Aþaðýda belirtilen konular yardýma dahil
edilir ve desteklenir:
Vücut bakýmý
Beslenme
Hareketlilik
Ev iþleri idaresi
Ek yardým, sadece bilincini yitirmiþ
(demens) insanlara yapýlýr. Bu konu ile ilgili
ayrýntýlý bilgiyi bakým sigortanýzdan
edinebilirsiniz.
Bakým sigortasý ihtiyacýnýz olan yardýmýn
çeþitli imkanlarýný sunar.
Bu yardýmýn hedefi sizi, mümkün olduðu
kadar yaþadýðýnýz evde kalmanýzý
saðlamaktýr.
Yardým türünü kendiniz seçebilirsiniz.
Yardým imkanlarý olarak þunlar mevcuttur:
Parasal yardým
Maddesel yardým
Birleþtirerek yapýlan yardým

Parasal yardýmda, kendinizin belirlediði
(aileden veya tanýdýklardan fahri olarak
yardýmcý olacak) bir kiþiye, size baktýðýndan
dolayý ödeme yapabilmeniz için para
alýrsýnýz. Parasal yardým talep ettiðinizde,
altý ayda bir danýþmanlýk ziyareti yapýlýr.
Böylece iyi bir bakýmýn mevcut olduðu
denetlenir ve güvence altýna alýnýr.
Maddesel yardýmda, evinizde profesyonel
bakým hizmeti veren bir kiþi tarafýndan
bakýmýnýz saðlanýr.
Birle
þ tirerek yapýlan yardýmda (kýsmen
Birleþ
maddesel yardým, kýsmen para yardýmý)
bakýmýn bir kýsmý profesyonel bakým elemaný
tarafýndan yapýlýr. Parasal yardým kýsmý ise,
serbest kullanmanýz için bakým parasý olarak
denetiminize verilir.
Bakým sigortasýnda üç bakým basamaðý
mevcuttur. Bakýma muhtaçlýk derecesine
göre aþaðýda belirtildiði þekilde
sýnýflandýrýlma yapýlýr:

1. bakým basamaðý
(büyük ölçüde bakýma muhtaçlýk)
2. bakým basamaðý
(önemli derecede bakýma
muhtaçlýk) veya
3. bakým basamaðý (mutlak
derecede bakýma muhtaçlýk)

Bundan dolayý -parasal veya uzman
personel tarafýndan yapýlan bakýmdadeðiþik oranlarda destek verilir. Yapýlan
desteðin miktarýný, bu bilgilendirme
broþürünün sonunda adresleri belirtilmiþ
ilgili kurumlardan öðrenebilirsiniz.
Bakým sigortasý, bakým için gerekli olan
(örneðin bakým yataðý, tekerlekli sandalye
gibi) yardýmcý araçlarý da karþýlar.
Bakýma muhtaç olduðunuzda, oturduðunuz
evde bir tadilat zorunluluðu doðuyor ise,
sýnýrlý derecede nakit para yardýmý
yapýlarak bakýmýnýz kolaylaþtýrýlýr.
Önemli: Bakýmý yapan aile fertleri için
hastalýk sigortasý ücretsiz bakým kurslarý
sunmaktadýr. Ayrýca bakýmý yapan kiþi,
bakým esnasýnda emeklilik ve kaza
sigortasýna sahiptir.
Evde bakýmýn mümkün olmadýðý
durumlarda, bakým sigortasý (örneðin
günlük olan veya birkaç haftayý kapsayan)
kýsmi yatýlý bakým için ödeme yapar. Bu,
(örneðin bir bakým evinde yapýlan) yatýlý
bakým için de geçerlidir. Bu konuyla ilgili
bilgileri ilgili kiþiden öðrenebilirsiniz.

Bakým sigortasýndan faydalabilmem
için ne yapmam gerekir?
En önemlisi: Sizin veya aile fertlerinden
birisinin hizmet için müracaatta bulunmasý
gerekmektedir. Bu müracaat için, aþaðýda
belirtilen cümle yeterlidir:
“Bakýma muhtaç olduðumdan dolayý,
bakým hizmeti talep etmekteyim.”
Bu müracaatý, yazýlý olarak bakým
sigortasýna göndermek en doðrusu; ama
telefon açmanýz da yeterlidir. Bakýma
muhtaç olduðunuz tespit edildiði tarihten
itibaren, bakým sigortasýndan yararlanmak
hakkýna sahip olursunuz.
Bakým sigortasý veya Sosyal Hizmetler
Dairesi, müracaat tarihinden itibaren bir
hafta içerisinde evinize (doktor veya bakým
uzman personeli olan) bir bilirkiþi gönderir.
Bu bilirkiþi mevcut durumu kontrol eder ve
bakýma muhtaç olup olmadýðýnýzý tesbit
eder. O, bundan sonra ne gibi yardýma
ihtiyacýnýz olduðunu belirler ve size bu
konuda danýþmanlýk yapar. Bu ziyaret
esnasýnda aile fertlerinin de orada
bulunmasý; bakýma baþlandý ise, bakýcýnýn
da ayný zamanda orada mevcut olmasý
daha uygundur. Önemli sorular bu ziyaret
esnasýnda görüþülür. Bu görüþmeler
sýrasýnda, en azýndan Almanca konuþabilen
bir kiþinin olmasýný saðlayýnýz.

Bu ziyaretten sonra bakým sigortasý, sizin
hak ettiðiniz bakým basamaðýna karar verir
ve size bildirir. Bu kararýn neticesini kabul
etmiyorsanýz itirazda bulunabilirsiniz. Bunun
için de bakým sigortasýna kýsa bir bildiri
yapmanýz yeterlidir. Ýtiraz sebebi
konusunda danýþmanlýk hizmetinden
faydalanmanýz tavsiye edilir. Düþük bir
ücret karþýlýðýnda, Bremen’de bulunan
Tüketici Merkezi´nin yasal danýþmaný size
yardýmcý olur.

Ayrýntýlý bilgileri nereden alabilirim?
Ýlgili kiþiler:
–

Bremen’de:
Bremen Saðlýk Dairesi –
Göçmenlik ve Saðlýk Bölümü
(Tel.: 361-15170)
AWO Bremen –
Göçmenler için Danýþma Merkezi
(Tel: 3377-181/-183/-188)
Bremen Tüketici Merkezi
(yasal danýþmanlýk yapar)
(Tel.: 160 77 55)
Hastalar için tarafsýz danýþma
hattý - Bremen (Tel.: 3477374)
Bakým sigortanýz (hastalýk
sigorta- nýzýn telefon numarasýný
çeviriniz).

–

Almanya genelinde:
Saðlýk Bakanlýðý “Bakým Sigortasý”
ücretsiz danýþma hattý
(Tel.: 0800/1515158 – PazartesiPerþembe günleri arasý; Saat 8’den
20’ye kadar)

–

Internet
www.patienteninfo-berlin.de
Bakým sigortasý ile ilgili Türkçe
danýþmanlýk hizmeti

Bremen’de mevcut olan 12 sosyal
merkez (tüm telefon numaralarý 361ile baþlar):
SZ 1 Blumenthal:
Tel.: 361-7263/,7495/,79747
SZ 2 Vegesack:
Tel. : 361-7536/-7492/-7508
SZ 3 Burglesum:
Tel : 361-7819/-7212/-7786
SZ 4 Göpelingen:
Tel: 361-8276/-8276/-8078/-8132/
-14689
SZ 5 Walle/Findorff:
Tel: 361-8652/-8043/-8364/-8015
SZ 6 Mitte/Östliche Vorstadt:
Tel: 361-17472/-8141/-8023/
-89283/-8335

SZ 7 Neustadt/
Woltmershausen:
Tel : 361-5737/-8654/-5724
SZ 8 Huchting:
Tel. : 361-5743/-59733/-5724
SZ 9 Obervieland:
Tel. : 361-5742/-59744/-5731
SZ 10 Vahr/Horn-Lehe:
Tel: 361-5736/-19556/-19552
-19537/-19558
SZ 11 Osterholz:
Tel: 361-19534/-19555
SZ 12 Hemelingen:
Tel.: 361-19557/-19539/-19657

Ýçeriði:
Elinizdeki broþürde, aþaðýda
belirtilen sorularýn yanýtlarýný
bulacaksýnýz:
Bakým sigortam var mý?
Hangi durumda bakým
sigortasýndan faydalanabilirim?
Hangi hizmet türleri mevcuttur?
Bakým sigortasýndan
faydalanabilmem için ne yapmam
gerekir?
Ayrýntýlý bilgileri nereden alabilirim?
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